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Zdravím čtenáře Žabokuku. Je zají‑
mavé snažit se vás oslovit těsně před 
Velikonocemi, když tento úvodník píšu 
na začátku postní doby. Pokusím se „uply‑
nulou“ postní dobu přirovnat k jízdě auto‑
busem z Prahy do Brna. Abych zde nedělal 
nějakou reklamu, neuvedu, kterou společ‑
ností jsem cestoval. Během cesty jsem rád 
využil služby fun & relax. 

Nasedl jsem do autobusu v domnění, 
kolik toho během cesty stihnu udělat. 
Měl jsem s sebou dost práce a vyřizování 
na několik takových cest. Kdo cestuje‑
te autobusem po D1, začínáte se patrně 
usmívat, protože máte zkušenosti s tím, 
jak povrch postupně renovované dálni‑
ce moc neumožňuje čtení ani psaní na 
počítači. Po několika minutách jsem své 
úsilí musel vzdát, abych do cíle nedorazil 
úplně zelený.

Začal jsem vyhledávat vhodný film, který 
by mi nejen ukrátil cestu, ale nabídl i ně‑
jaké ponaučení a povzbuzení. Taky jsem 
chtěl potrénovat cizí jazyk. Našel jsem 
k mému překvapení jednu zajímavou po‑
hádku. Její název vám osobně rád sdělím. 
Aspoň zjistím, kdo opravdu čte úvodníky :)

V této pohádce, která se mi během cesty 
asi 34 krát sekla, byly dvě velmi hezké situ‑
ace. Hlavní hrdina a později i jeho kolega 
se nebojácně postavili proti neskutečné 
přesile. Oba v té situaci náhle zpozoro‑
vali, že přesila ustupuje. Uvědomili si, že 
to nemůže být jen jejich přičiněním, že 
za tím musí „někdo“ být, někdo, kdo svou 
mocí překonává zlo, proti kterému stojí 
se svými nepatrnými silami. Bylo tomu 
opravdu tak.

Tyto scény ve mně vyvolaly velikonoční 
náladu, protože i za námi „Někdo“ stojí 
a vidí, co se proti nám staví, aby nás to 
zničilo. Dodává nám odvahu, sílu a jde 
s námi do boje proti každému zlu. Z pra‑
xe víme, že ne vždy si to uvědomujeme, že 
nás snadno může přemoci strach, obavy, 
malátnost, někdy i lenost a kdovíco ještě. 

Blížící se Velikonoce nám mají připo‑
menout, že ten, kdo za námi stojí, byl 
v jednom okamžiku podle mínění oko‑
lostojících poražen, ale brzy po své smrti 
vstal z mrtvých a žije. Je nám nablízku. 
Dopouští, že se v různých bojích zraníme. 
Je však nepřemožitelný a s jeho pomocí 
nás čeká vítězství a radost bez konce. 

Ať s tímto vědomím prožijeme události 
Velké noci, které nás ujišťují, že zmrt‑
výchvstalý Ježíš stojí za námi. Je nám 
stále nablízku, i když jej zrovna v tom, co 
prožíváme, nevidíme. 

P. Radek Gottwald 

V boji se zlem nejsme sami. Zmrtvýchvstalý  
Ježíš stojí za námi

úvodník
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kalendárium
farnosti a střediska
Duben

1. 4.  17.00  Příležitost ke svátosti smíření
2.–6. 4.   Středisko zavřeno – velikonoční prázdniny
2. 4.   ZELENÝ ČTVRTEK
 18.00  Mše na památku Večeře Páně s obřadem mytí nohou
 19.30  Noční bdění v Getsemanské zahradě až do 7.00
3. 4.   VELKÝ PÁTEK
 8.00  Ranní chvály a modlitba se čtením
 9.00  Křížovka pro mladé
 15.00  Křížová cesta dětí
 18.00   Bohoslužba slova (zpívané pašije podle sv. Jana a starobylé přímluvy), obřad 

uctívání kříže a svaté přijímání
4. 4.   BÍLÁ SOBOTA
 8.00  Ranní chvály a modlitba se čtením
 8.30  Adorace u Božího hrobu až do 18.00
 20.30   VIGILIE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – slavnost velikonoční svíce, bohoslužba 

slova, křestní bohoslužba a slavení Eucharistie
5. 4.    SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ – v 7.30, 9.00, 10.30, 18.00 mše s kropením 

lidu a žehnáním pokrmů
6. 4.   PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ – mše v 7.30, 9.00, 18.00
9.–14. 4.   Animátorský zájezd do Turína
17.–19. 4.   SVAŘÁK
19. 4.  15.30  Happy Theater: Zlaté květy
Květen

středy, pátky a neděle v květnu – vždy v 17.00 májová pobožnost
1. 5.   Středisko zavřeno – státní svátek
8. 5.   Středisko zavřeno – státní svátek
8. 5.  18.00  Příprava na liturgii – 1. sv. příjímání
9. 5.  14.30  Svatá zpověď dětí před 1. sv. přijímáním
10. 5.   6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – 10.30 1. sv. přijímání
14. 5.   SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ – mše v 7.00 a 18.00
15. 5.  18.00   Zakončení přípravy na 1. sv. příjímání 
  Začíná NOVÉNA K DUCHU SV. – vždy ve 20.00
17. 5.  10.30  Biřmování 
15.30   Bedruňka: Sekerková polévka
23. 5.   SLAVNOST PANNY MARIE POMOCNICE – DEN FARNOSTI
 10.00  Mše v kostele – slouží otec biskup Vojtěch Cikrle, žehnání vitráží
24. 5.   SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – mše v 7.30, 9.00, 10.30, 18.00
26. 5.  9.30  Letniční slavnost Klubu maminek
27. 5.   VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
29. 5.  18.00  Noc kostelů
30. 5.  18.30  Hradišťan
31. 5.  SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE – mše v 7.30, 9.00, 10.30, 18.00
 14.30  Dětský den

Červen
4. 6.   SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ – mše v 7.00 a 18.00
7. 6.  15.00  Závěrečná akademie ve středisku, po ní Happy Theater: Nevěřící Janek
9. 6.  17.00  Poslední bohoslužba slova pro děti na závěr školního roku
11. 6.  9.00  Závěrečné dopoledne Klubu maminek
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kalendárium
farnosti a střediska

12. 6.   SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA – mše v 7.00, 18.00
  FREE STAGE ve středisku
  Ukončení kroužků ve středisku
13. 6.  14.00  Sliby nových salesiánů spolupracovníků při mši
14. 6.  19.00  Muzikál v sále pod kostelem
19. 6.  19.00  Závěrečný táborák ve středisku
19.–20. 6.   Fotbalové turnaje ve středisku
20. 6.  18.00  Velká noc malých sportovců s přespáním a ukončením další den ráno
22.–26. 6.   Středisko v rukou animátorů
24. 6.   SLAVNOST SV. JANA KŘTITELE – mše v 7.00, 18.00
29. 6.   SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA – mše v 7.00, 18.00
30. 6.   Středisko zavírá

letem světem
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laskavý příběh

Jedna dobrá křesťanka přišla k nebes‑
ké bráně. Byla celá ustrašená. Svatý Petr 
ji srdečně uvítal. Snažil se ji uklidnit, ale 
řekl jí se vší vážností: „Kdo chce vejít do 
ráje, musí mít sto bodů.“

Ta dobrá žena začala vyjmenovávat: 
„Byla jsem celý život věrná svému muži. 
Vychovala jsem své děti v křesťanské 
víře; moc se mi to nepovedlo, ale dělala 
jsem, co jsem mohla. Dvacet let jsem 
učila náboženství. Byla jsem dobrovol‑
nicí na misiích a pomáhala jsem v cha‑
ritě. Snažila jsem se snášet všechny lidi 
kolem sebe, hlavně faráře a sousedy…“

Když zastavila, aby nabrala dech, svatý 
Petr řekl: „Dva a půl bodu.“ 

Pro ženu to bylo jako rána palicí do 
hlavy. A tak pokračovala: „Ano… ješ‑
tě! Starala jsem se o své staré rodiče. 
Odpustila jsem své sestře, která se 

mnou bojovala o dědictví… A ještě to‑
hle! Nikdy jsem nevynechala nedělní 
bohoslužbu – kromě těch dní, kdy se 
mi narodily děti. Jezdila jsem na du‑
chovní obnovy a na postní konference… 
Vždycky jsem se modlila… v květnu 
růžence…“

Svatý Petr jí řekl: „Tak to máme tři 
body.“ Žena už si zoufala. Jak dosáhne 
sta bodů? Už všechno podstatné řekla 
a nemohla přijít na nic dalšího. Se sl‑
zami v očích řekla třesoucím hlasem: 
„Jestli je to takhle, tak můžu spoléhat 
jen na Boží milosrdenství…“

„Sto bodů!“ zvolal svatý Petr.
Převzato z  knihy Bruna Ferrera 

Květiny pro duši

Připravila Jana Šlachtová

Nebe za body



– 7 –

duchovní ponor

Kdybych neměl žít už víc než jeden den, 
uvažoval bych o tom, co ještě vyřídit. 
Kde je v mém životě ještě něco nejas‑
ného? Co by se mohlo u druhých setkat 
s nedorozuměním? Jaké konflikty mě 
ještě tíží? Kde bych mohl ještě dát pod‑
nět k něčemu, co by pak mohlo i nadále 
dobře fungovat? 

Vím, že to všechno v jednom dni nevy‑
řeším. Omezím se tedy na konflikt, který 
mě pálí nejvíce. Rád bych tomu dotyč‑
nému zavolal a pokusil se vysvětlit, co je 
mezi námi nejasného. A kdybych se ne‑
dovolal, napsal bych mu dopis, že našeho 
nedorozumění a našeho konfliktu lituji. 
Omluvil bych se a poprosil o odpuštění. 
Řekl bych mu, že jemu všechno promíjím 
a že s ním jsem už ve svém srdci v míru, 
že mu rozumím a že bych rád prošel bra‑
nou smrti se srdcem, jež ho miluje. 

Vždycky znova mě fascinovali spo‑
lubratři, kteří nás před svou smrtí ještě 
jednou prosili o prominutí. Opat nám 
tlumočil, že prosí všechny za odpuště‑
ní a že oni sami prý odpustili všechno, 
co jim kdo udělal. Tak mohli umírat 
v pokoji. 

O mnohých vím, že jejich vztah k otci 
či k matce, k synovi nebo dceři je zcela 
rozvrácen. Žádná komunikace už není 
mezi nimi možná. Ztroskotaly všechny 
pokusy o smír. Takoví lidé mají často 
z umírání zoufalý strach. Mají pocit, že 
nemohou umřít, dokud tento vztah ne‑
uvedou do pořádku. 

A často jsem zažil, že k usmíření na 
smrtelném loži nakonec došlo. Při 

pastoračních rozhovorech mi lidé vy‑
pravovali, jak jejich otec shromáždil ko‑
lem svého úmrtního lože celou rodinu, 
aby jim ještě jednou řekl, jak moc je měl 
všechny rád a že je všechny prosí za od‑
puštění, zranil‑li je snad kdy, a také co by 
jim přál na jejich životní cestě. 

Taková slova na rozloučenou utkví 
hluboko. Jsou jakousi duchovní závětí, 
v níž je vyjádřeno to podstatné, a záro‑
veň hluboce spojí okruh pozůstalých. 
Vždyť slyšeli totéž: slova toho, který je 
nyní u Boha. Kdykoli na jeho slova po‑
myslí, cítí svou vazbu k nebi, v němž teď 
jejich tatínek dlí u Boha. 

Přál bych si žít dlouho. Představuji si, 
co všechno bych mohl udělat, kdybych 
byl ještě v osmdesáti duševně čilý, kolika 
lidem bych ještě mohl pomoci. Když však 
přemýšlím o posledním dni, relativizuje 
se i délka mého života. Je život cenný jen 
tehdy, trvá‑li hodně dlouho? Což nezů‑
stávají v naší paměti právě ti lidé, kteří 
umřeli záhy, kteří podstoupili smrt za 
víru třeba v Třetí říši a vydali se v boji 
za jiné? 

Délka mého života je relativní. Co je 
vlastní esencí mého života? Není jí to, 
co jsem vykonal, není jí počet mých knih 
či rozhovorů, které jsem vedl. Mnohem 
spíš jde o to, že jsem vůbec žil, že lidé 
kolem vnímali mou vitalitu, mé vyza‑
řování, mé srdce.

Převzato z knihy Anselma Grüna 
Kdybych měl už jen jeden den života 

Připravila Jana Šlachtová

Kdybych neměl žít už víc než jeden den
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(ne)obyčejní lidé naší farnosti

Dělejme věci jako malé děti
Jedinou nově zvolenou kandidátkou do 

pastorační rady farnosti se stala Milena 
Alday Delgado. Využili jsme této příleži‑
tosti a položili jí několik otázek.

Jak vnímáš naši farnost jako celek?
Začnu trochu zeširoka. Moje cesta 

k víře v Boha začala v mých deseti le‑
tech, kdy jsem poprosila babičku, aby 
mne zavedla do kostela, a  pak jsem 
přemluvila milující ale nevěřící rodi‑
če, abych mohla u sv. Augustina začít 
s přípravou na první svaté přijímání. 
Proč? Dodnes to pro mě zůstává tajem‑
stvím. Pak jsem léta chodila do kostela  

sv. Augustina, než jsem o šest let později 
vplula do vod salesiánského díla. Těch 
šest let na kopci bylo ve znamení hlu‑
boké samoty, samotná desetiletá holka 
totiž nepatří ani do dětských akcí, ani 
do mládežnických, ani do rodinných, 
nikdo se se mnou nebavil. Od té doby 
vím, jak je důležité všímat si nových lidí 
ve farnosti, i když se nám nechce nebo 
jsme ostýchaví a chceme si vykládat se 
známými místo pěstování nějakého 
společenského rozhovoru. A neorien‑
tujme se jenom na lidi naší generace, 
pár slov můžeme prohodit jak s malým 
klukem, tak se starší paní, ne vždycky 
všichni k někomu patří a můžou se cítit 
ve farnosti na okraji. Tím se vracím ke 
tvé otázce. Mně se v žabinské farnosti 
žije moc dobře a naplněně a chtěla bych, 
abychom společně usilovali o totéž.

Kde myslíš, že je tvoje konkrétní místo, 
co můžeš nabídnout?

Věřím, že když člověk rozpřáhne ruce 
a řekne tady mě máte, jistě bude s láskou 
použit tam, kde je potřeba. Já vlastně 
ve farnosti dělám to, co mě baví, a o to 
větší obdiv mají u mě  všichni ti, jejichž 
práce je nezábavná a neviditelná. Sláva 
všem kostelovým uklízečům a chysta‑
čům akcí!

Kdo tě oslovil pro kandidaturu do pas-
torační rady?

Zavolal mi otec Max. Aniž bych se 
chtěla vymlouvat, tak jsem se mu poku‑
sila vysvětlit, že holky ve svém nadšení 
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(ne)obyčejní lidé naší farnosti

a výřečnosti někdy trochu upozaďují 
chlapy, zejména v církvi, a ať dá spíš 
prostor mužům. Ale uklidnil mě, že 
v radě jich je dost.

Vím, že pracuješ v redakci Žabokuku, 
v kroužku Broučci, procházíš formací 
salesiánských spolupracovníků, půso-
bíš ve společenství maminek, schole. 
Jak to při třech dětech a teď i zaměst-
nání stíháš?

Nestíhám. Vidíš, jak je to s odevzdá‑
ním tohoto rozhovoru... Naštěstí si po‑
korně uvědomuji, že nejsme dokonalí 
a že na všech frontách prostě není mož‑
né odvádět bezchybné výkony. Takže se 
snažím, abych to, co dělám, dělala jako 
malé dítě – dát do toho, co se dá, spolu‑
pracovat s ostatními kamarády a nebát 
se. Vždyť Tatínek moji neumělou snahu 
vidí a když výsledek nebude nic moc, tak 
se do věci vloží...

Najdeš si čas na sebe? Na to, co tě 
baví?

Já mám spoustu času, vždyť už nejsem 
na mateřské :) Strašně jsem si těch sedm 
let užila, i když než se kavárenská po‑
valečka trochu zapracovala, stálo ji to 
dost úsilí. Rodičovství v člověku otevře 
nepoznané rezervy! A teď se zase těším 
na novou životní etapu, čeká mě spous‑
ta nových a pěkných věcí. Myslím, že 
volného času máme dost, záleží na nás, 
jak s ním naložíme. Don Bosco spal pět 
hodin, tomu říkám výkonnost!

Musíš mít velice tolerantního a milují-
cího manžela, takže náš dík za všech-
no, co pro farnost děláš, patří i jemu!

To je vaše zásluha, že jste s  Janou 
Victora v přípravě na manželství dobře 
nachystali do akce! Tihle naši „nevidi‑
telní“ milující partneři s námi pracují 
bok po boku, aniž by je někdo poplácával 
po zádech, jak jim to pěkně jde. On to 
ale naštěstí Victor ví, že bez jeho pod‑
pory bych se bídně rozpadla v prach... 
Správně hovoříš o potřebné toleranci 
a lásce. A ta je mnohem větší než posta‑
rat se o děti, když nejsem doma, a trpěli‑
vě pěstovat naději, že jednou už ty košile 
poznají žehličku. 

Ptal se Jan Šlachta
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co proběhlo ve středisku…

Dál ať zní DA MIHI ANIMAS!
„Měl jsi víru, měl jsi sílu, už jako dítě jsi 

měl přání: Že jen s láskou, že jen v míru 
pohneš planetou!“ Těmito slovy začíná 
hymna 200. výročí narození Dona Boska 
s názvem Da mihi animas. Až neuvěři-
telně se z Don Boskova přání stala naše 
realita a ze skromného nápadu přeložit 
tuto píseň do češtiny velkolepý projekt.

Myšlenka hymny výročí se zrodila mezi 
účastníky Mediální školy. Ti se v tomto 
školním roce scházejí v Brně ze všech 
koutů republiky a snaží se zviditelnit 
salesiánský jubilejní rok 2015. Jedním 
z výsledků jejich práce jsou i originální 
trička a mikiny s komiksem, ve kterých 
poslední dobou hrdě chodí do stře‑
diska naši animátoři. Píseň DA MIHI 
ANIMAS, která pochází z dílny krea‑
tivních salesiánů v severní Itálii, si nás 
hned získala. Kočka leze dírou to ovšem 
není, takže překlad byl pěkným oříškem. 
S frázováním nám nakonec musel pomo‑
ci profesionální textař z rádia Proglas. 
I tak si možná při prvním pokusu o zpěv 
trochu zlámete jazyk. Mladým lidem se 
ale píseň zjevně zalíbila, někteří se ji na‑
učili nazpaměť už na celostátním setkání 
salesiánských animátorů v Havířově, kde 
poprvé veřejně zazněla v podání hudební 
skupiny KaPři.

Ukázalo se, že taková hymna by si za‑
sloužila kvalitní nahrávku, a tak byla 
svěřena do rukou odborníků: Scholy br‑
něnské mládeže pod vedením Štěpána 
Policera. Jejich aranžmá vás rozhodně 
zvedne ze židle. Má to fakt šmrnc.

A  zatímco muzikanti nahrávají 

hudbu ve studiu Rajchman v Dolních 
Bojanovicích, v našem středisku se schá‑
zí mladí nadšenci, herci a tanečníci, aby 
natočili k hymně videoklip. Klobouk dolů 
před všemi dobrovolníky, kteří se naučili 
nelehké kroky taneční choreografie a vy‑
drželi se celý den usmívat, i když někte‑
ré záběry museli opakovat pořád dokola. 
Pán Bůh naší hymně zjevně taky fandí, 
jelikož nám k prvnímu natáčení dopřál 
nádherný slunečný den. Nedivila bych se, 
kdyby si i v nebi klepal nohou do rytmu!

Výsledek snad bude stát za všechnu tu 
námahu. Až se vám bude během post‑
ní duchovní obnovy farnosti zdát, že se 
kostel nějak otřásá, tak zřejmě ve stře‑
disku probíhá druhé natáčení. Tak buďte 
prosím shovívaví a třeba si po skončení 
přijďte s námi zatančit...

Anežka Hesová
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Děti zpívají Hospodinu
Chci zpívat Hospodinu, neboť je velmi 
vznešený,
koně i jezdce svrhl do moře.
Hospodin je má síla, jej opěvuji,
stal se mou spásou.
On je můj Bůh, a já ho chválím,
Bůh mého otce, a já ho oslavuji. (Ex 15, 1–2)

Tuto oslavnou píseň Hospodinu měli 
doplnit naši čtvrťáci na hodině nábo‑
ženství. Navazovali tak na Židy, kteří 
děkovali Bohu, že mohli odejít z Egypta. 
Některým dětem se dílo opravdu poved‑
lo. Posuďte sami. 

Jan Pospíšil, 5. třída:
Mojžíš prošel Rudým mořem,
jezdec vojska spad i s ořem.
Totiž Mojžíš bouchl holí do moře,
Bože, řekls mu to na té hoře.
Keř tam rychle vzplál
a Mojžíš se bál.
Opánky si sundat má
a Bůh mu tu radu dá.
Odvod Izraelitů byl Mojžíšův starý dluh
a všechny nás vlastně zachránil Bůh! 

Vojtěch Holík, 4. třída:
Máme ho rádi a on nás též,
musíme ho chránit, neříkat lež.
Jsi náš kamarád,
máš všechny rád.
Jsi náš kamarád, jupí hup,
chodíme do práce, lidstvo kup.

Alžběta Elbelová, 4. třída: 
…
My jsme ale suchou nohou prošli,
až jsme tady došli.

Adam Bušina, 4. třída:
Hospodinu chci zpívat,
neboť je velmi vznešený a milý,
rád ho mám, 
zpívat chci dál
a klanět se Bohu v nebi.

Tomáš Ježek, 4. třída:
Hospodinu chci zpívat,
neboť je velmi vznešený,
koně i s jezdcem svrhl do moře.
Uchránil nás otroctví,
faraon nás nechytí,
ten se velmi rozlítí.
Poslal na nás vojáky,
už se zpátky nevrátí.

Připravila Eva Liškutinová

co proběhlo ve farnosti…
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co proběhlo ve farnosti…

Vánoční muzikálek
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co proběhlo ve farnosti…

Farní ples
Letošní rok se nese ve znamení mnoha 

výročí spojených s naší farností. Jedním 
z nich byl i 20 farní ples, který se stal její 

neodmyslitelnou součástí. Díky všem, 
kteří se do jeho přípravy jakýmkoliv 
způsobem zapojili.
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co proběhlo ve farnosti…

Osvětlení věže
Jedním z  projektů u  příležitosti  

20 výročí posvěcení našeho kostela bylo 
i slavnostní osvětlení kostelní věže, kte‑
ré se uskutečnilo 31. ledna na svátek 

Dona Boska. Zvláštností osvětlení je 
změna barvy podle liturgického obdo‑
bí. Slavnost byla zakončena velkolepým 
ohňostrojem. 
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co proběhlo ve farnosti…

Zabíjačka 2015
Ve farnosti zase zabili jsme prase. 

Pro farníky nabídka‑tlačenka a jelítka.
Jitrničky, škvarky k tomu z kostela si 
nesli domů.
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co proběhlo ve farnosti…

V neděli 8. března 2015 představil  
o. Maxmilián Dřímal na závěr mše sv. 
V 9.00 novou pastorační radu farnosti.  
Její členové z řad laiků byli jednak zvo‑
leni ve volbách konaných 14. a 15. února 
2015, jednak byli jmenováni farářem. 
Další členové jsou v pastorační radě far‑
nosti z titulu funkce. Členství v radě je 
čtyřleté, platí pro léta 2015–2019.
V pastorační radě farnosti jsou:
o. Maxmilián Dřímal, farář, radě 
předsedá
o. Radek Gottwald, ředitel komunity 
salesiánů
o. Jan Stuchlík, farní vikář
s. Eva Liškutinová za kongregaci Dcer 
Panny Marie Pomocnice
Milena Alday Delgado, zvolený člen
Boris Vejlupek, zvolený člen
Pavel Klang, zvolený člen

Jan Šlachta, zvolený člen
Hana Hudcová, jmenovaný člen
Alena Charvátová, jmenovaný člen
Lubomír Krejčí, jmenovaný člen
Karel Kozel, jmenovaný člen

Nové pastorační radě farnosti přejeme 
v její práci ve prospěch naší farnosti i ce‑
lého salesiánského díla v Žabovřeskách 
hodně sil i darů Ducha sv.  

Je na místě poděkovat i končící pasto‑
rační radě farnosti, která pracovala od 
května 2010 do února 2015. 

Pokud se podíváme v této souvislosti 
do historie, zjistíme, že vznik pastorační 
rady farnosti inicioval a v jejím v čele 
stál od doby jejího vzniku, tj. od roku 
2006, po dlouhých 8 let až do prosince 
2013 otec Josef Daněk. I jemu patří naše 
modlitby, prosby a díky.

Máme novou pastorační radu...
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Otec Maximilián Dřímal jmenoval  
8. března 2015 také novou ekonomic‑
kou radu farnosti. I jí zároveň předsedá. 
Členy ekonomické rady jsou kromě něj:
Ayan Warfa, která vede účetnictví 
farnosti
Pavel Klang
Ladislav Kocian

Ekonomická rada pracuje při farnosti 
od září 2011 a založil ji o. Josef Daněk. 
Zatím úspěšně vyřešila inventarizaci 
majetku farnosti a přechod na podvoj‑
né účetnictví.

Většina práce ji však teprve čeká, a to 
zejména v  souvislosti s majetkovým 

vyrovnáním státu s církvemi a nábo‑
ženskými společnostmi, které povede 
k definitivní odluce církve od státu. Díky 
němu bude církvím vrácena postupně 
v dlouhém časovém období 30 let část 
jejich původního majetku a finančních 
náhrad za něj, provoz církví pak však již 
nebude státem financován. 

Řada aktivit farnosti proto bude muset 
být financována přímo ze zdrojů farnos‑
ti, které bude třeba hledat.

Ladislav Kocian

… a novou ekonomickou radu
co proběhlo ve farnosti…
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měřím metr, no a co!

Z jeho oběti ovšem nemáme mít pro‑
spěch až někdy, ale už dnes, každý den. 
Co skvělého díky ní můžeme prožívat, 
najdete v dnešní žabokukovské tajence. 
Tajenka se vztahuje k Velikonocům, 
konkrétně k  událostem, které před‑
cházely smrti a vzkříšení Pána Ježíše. 
Můžete si o nich přečíst třeba u svatého 
Marka (kapitola 11, 14, 15) a u svatého 
Jana (kapitola 13 ).

Lucie Kučerová

Milé děti,
v dnešním Žabokuku se budeme vě‑

novat Velikonocům. Víte, jaké události 
si jejich slavením připomínáme? Pán 
Ježíš nás měl tolik rád, že zemřel, aby‑
chom my žili. Obětoval se kvůli nám, 
kvůli tomu, že pořád dokola chybuje‑
me. Abychom se jednou mohli dostat 
k němu a také do té báječné společnosti 
všech svatých lidí. 

Pán Ježíš je náš nejlepší přítel.  
Položil za nás život
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1. Který apoštol Ježíše třikrát zapřel?
2.  Jaké slovo volali lidé, když Ježíš vjíž‑

děl do Jeruzaléma?
3. Co dali vojáci Ježíšovi na hlavu?
4. Jakou část těla Ježíš myl učedníkům?
5. Který apoštol Ježíše zradil?
6.  Jak se jmenoval kopec, kde Ježíše 

ukřižovali?
7.  Jaké zvíře jedl Ježíš s apoštoly při 

poslední večeři?
8.  Jak se jmenovalo místo, kde se Ježíš 

modlil po poslední večeři?
9.  Jaký titul dali ukřižovanému Ježíši 

na ceduli přibité na kříž?
10.  Jakou část těla uťal apoštol sluhovi, 

který přišel pro Ježíše?
11.  Na jakém zvířeti vjel Ježíš do 

Jeruzaléma?
12.  Který vladař odsoudil Ježíše ke 

smrti?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

měřím metr, no a co!
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senior club

Někteří staří lidé jsou k zulíbání. Sálá 
z nich dobrota, vlídnost, mírnost, tr‑
pělivost, pokoj, vděčnost, jsou pokorní 
a moudří. Není to tím, že by byli méně 
nemocní ani finančně zajištěnější než 
jejich vrstevníci, kteří si často stěžují 
a pomlouvají. Jen lépe ovládli UMĚNÍ 
STÁRNOUT. Známý německý kněz 
a  benediktin Anselm Grün ukazu‑
je ve stejnojmenné knize (vydalo 
Karmelitánské nakladatelství), že stáří 
je pro člověka výzvou a příležitostí. Jeho 
cena spočívá i v tom, že míváme víc času 
na duchovní věci a na své blízké. Umění 
stárnout se však musíme učit a počítat 
s tím, že i v tomto období budeme dělat 
chyby. Dejme v tomto Žabokuku prostor 
několika myšlenkám z této knihy:

Přemýšlet o stáří je důležité pro kaž‑
dého. Náš život bude úspěšný jen tehdy, 
pokud se ke stárnutí postavíme čelem. 
Existují základní pravidla umění stár‑
nout, která platí pro každého. K těm 
patří kroky přijetí, odevzdání a vyjití 
ze sebe. 

Pokud starý člověk neporozumí smy‑
slu stáří, dívá se s  hněvem na život 
mladých. Závidí „mladým lidem jejich 
mládí, jejich budoucnost, plány a nadě‑
je a pokouší se jim ztrpčovat život tím, 
že zavrhuje všechno nové, nebo tím, že 
glorifikuje všechno staré“ (R. Guardini). 

Mnoho starých lidí si stěžuje, že v ži‑
votě přišli zkrátka a museli mnoho vy‑
trpět. Jsou plni obviňování a výčitek. 
Mají pocit, že byli neustále přehlíženi 
a  nic neznamenají. Protože v  jejich 

životě zůstává tolik nezdravého, nejsou 
schopni přijmout sami sebe a svůj ži‑
vot – svůj život jako celek. Nedokážou 
často přijmout ani svoje stáří a rádi by 
byli středem pozornosti jako zamlada.

Jeden profesor mi vyprávěl, jak pro něj 
bylo obtížné smířit se s tím, že ho na‑
jednou nikdo nezve na přednášky a do 
rozhlasu. Měl dojem, že na něj všichni 
zapomněli. Přitom cítil, že právě teď má 
na základě svých zkušeností ještě světu 
mnoho co říct. Nikdo ho však nechtěl 
poslouchat, což ho velmi zraňovalo.

Není jednoduché tuto ztrátu zájmu 
okolí přijmout, uvažovat, jak žít bez to‑
hoto zájmu, a přesto mít v sobě pokoj. 
Ve Starém zákoně máme v žalmu 71 
dochovánu modlitbu starého člověka. 
Ukazuje nám, jak lze dosáhnout sebe‑
přijetí. Její autor nezavírá oči ani před 
negativními skutečnostmi ve svém živo‑
tě: „Dals mi prožít mnoho zlých útrap,“ 
modlí se. Hovoří o nepřátelích, kteří na 
něj číhají a mluví proti němu, vysmíva‑
jí se mu, že ho Bůh opustil. Žalmista 
však i přesto zůstává pevně přimknutý 
k Hospodinu.

„Vždyť tys má naděje, Pane,
má důvěra od mého mládí, Hospodine!
V tobě jsem měl oporu od matčina 

lůna, od klína mé matky byls mým 
ochráncem, v tebe jsem vždy doufal“ 
(Žl 71,5‑6).

Žalmista se nesoustředí na zranění, 
která utrpěl. Spíše se snaží ve všem spo‑
léhat na Boha. Tato důvěra, že Hospodin 
je ve všem s  ním, je zdrojem jeho 

Umění stárnout
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vnitřního pokoje. Neustále chválí Boha. 
Žít pro něj znamená zároveň chválit, což 
je zřejmě nejlepší způsob, jak přijmout 
sebe a svůj život. Ten, kdo je schopen 
vzdát chválu Bohu tváří v tvář smrti, 
žehná celému svému životu a staví se 
pozitivně ke všemu, co na tomto světě 
prožil. Může s požehnáním opustit vše 
dočasné a směřovat k Boží věčnosti.

Autor žalmu 71 říká ano i své sou‑
časnosti: I dnes velebí Boha za jeho 
zázraky. Je Božím zázrakem, že může 
každý den vstát, že může vidět a slyšet, 
cítit a mít chuť, něžně se dotýkat lidí 
a věcí. Neignoruje své stáří, ale nehledí 
do budoucnosti s obavami. Spíše prosí 
Boha: „Ani v stáří a šedinách mě, Bože, 
neopouštěj.“

Naplněné stáří nepřijde jen tak samo 
od sebe. Musíme přijmout fakt, že to, 
co jsme doposud zpívali, říkali a dělali, 
ztratilo svůj půvab. Ale právě v tom se 
otevírá i šance. Poznáváme, že po tom 
všem, co jsme vykonali, nejsme vůbec 
nic – nebo jak by to nazval Ježíš: jsme 
jen neužiteční služebníci. „Udělali jsme, 
co jsme byli povinni udělat“ (Lk 17,9). 
Na základě svého dřívějšího výkonu 
si nemůžeme nárokovat vůbec nic. 
Nemůžeme ani ustrnout a spokojit se 
s tím, co už je za námi. Stále znovu na 
sobě musíme pracovat, neboť i Bůh je 
ten, kdo neustále všechno tvoří nové. 
Také stárnutí si žádá ochotu pracovat 
na sobě a postavit svůj život na nových 
základech. Jedině tak bude úspěšné.  
M. Buber píše: „Stárnutí je nádherná 

věc, pokud člověk nezapomene, co zna‑
mená začínat. “ 

Naplněného stáří lze dosáhnout jedině 
skrze žal: musím oželet vše, co mi bylo 
vzato. Jedině tak mohu v sobě snad obje‑
vit něco nového. Všechno, na co vděčně 
vzpomínáme, nám zůstane. Nepřijdeme 
o to, i když někdy budeme cítit opak. 
Pokud s vděčností pohlížíme na svůj život  
a smiřujeme se s ním, pak se stáváme –  
i při vší naší nemohoucnosti a slabosti –  
požehnáním pro lidi ve svém okolí. 
Ukazujeme jim sami na sobě, že i přes 
nenaplněné touhy a rány osudu může 
být život naplněný a „celistvý“. 

Smířit se ve stáří se sebou a svým živo‑
tem není vůbec snadné. Friedrich E. von 
Gagern popisuje svou zkušenost stárnutí 
následovně: „Čím jsem starší, tím víc mě 
tíží všechno to, co jsem neudělal, kde 
jsem selhal, zklamal sám sebe kvůli 
lenosti, tvrdosti srdce, touze po moci, 
egoismu. Blaze tomu, kdo věří v Boha, 
kterého může pokorně požádat: ‘Pane, 
odpusť mi!’.“

Připravila Lucie Kučerová

senior club
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perly z našich kázání

 21. 12. 2014 – P. Pavel Tichý
Ježíš se narodil a otevřel nám nebe... 

24. 12. 2014 – P. Maxmilián Dřímal
Co nám brání v  dobrých vztazích? 
Nechme se unést dobrotou malého dí‑
těte Ježíše, který nás zachránil.

25. 12. 2014 – P. Radek Gottwald
Dovolme Bohu, aby vstoupil do všech 
temnot, které prožíváme, aby tam mohl 
vnést své světlo. 

Bůh se nebojí s námi ztrácet svůj čas. 
A má ho pro každého dost. Uvědom si 
při pohledu na hodinky – Bůh mi dává 
čas. Jak ho využiji?

26. 12. 2014 – P. Libor Všetula
K životu každého křesťana patří období 
Betléma i Kalvárie. V obou bychom měli 
však hrát stejnými kartami – dobrotou, 
trpělivostí a láskou.

28. 12. 2014 – P. Martin Poláček
Bůh vytváří cestu i tam, kde není cesta.

1. 1. 2015 – P. Pavel Tichý
Narodil se proto, aby ses nebál.

1. 1. 2015 – P. Maxmilián Dřímal
Co hodlám v tomto roce přinést do svě‑
ta? Jaký vzor si na tuto cestu chci vzít?

11. 1. 2015 – P. Libor Všetula
Jak často, jakým způsobem a jestli vůbec 
říkáme našim dětem, že je máme rádi? 
Jakou větu si odnesou do života?

18. 1. 2015 – P. Maxmilián Dřímal
Buďme citliví k Božímu volání. Může 
přijít nejen skrze Boží slovo, ale i z pří‑
kladu lidí kolem nás.

25. 1. 2015 – P. Libor Všetula
Zaprvé: Co si v životě opravdu přeješ? 
Zadruhé: Co bys dělal, kdyby ses nebál? 
To jsou otázky, které bychom si čas od 
času měli položit, abychom zjistili, co je 
naše poslání.

15. 2. 2015 – P. Libor Všetula
Ježíš se v evangeliu dotýká těch, kteří 
mají problém. Přiznám si své nedoko‑
nalosti a problémy, aby se mě Ježíš mohl 
dotknout? 

Perly z kázání
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Zloděj se vloupe do domu a začne shro‑
mažďovat věci, které si chce odnést. Tu 
najednou slyší hlas: „Ježíš se na tebe 
dívá!“ Nic nevidí, a tak po chvíli pokra‑
čuje v díle. Ale zase se ozve: „Ježíš se na 
tebe dívá!“

Zloděj se rozhlíží, a tu uvidí papouška. 
„To jsi řekl ty?“ ptá se lupič. 

„Ano,“ odpoví papoušek. 
„Mimochodem, jak se jmenuješ?“ ptá 

se dále zloděj. 
„Mojžíš,“ odpoví papoušek. 
„To je divné jméno pro papouška. Kdo 

ti ho dal?“
Pták zahlásí: „Titíž lidé, kteří dali své‑

mu rotvajlerovi jméno Ježíš!“

Turista přijde ke Genezaretskému je‑
zeru, kde stojí malá bárka, která převá‑
ží turisty na druhou stranu. Zeptá se 
lodníka: „Promiňte, co stojí jízdné na 
druhou stranu?“ 

Majitel bárky se na něho podívá a řek‑
ne: „Dvacet liber.“ 

„Není to trochu moc?“ 
„Vážený pane, to je jezero Genezaretské. 

Po tomto jezeru chodil Kristus pěšky!“ 
Turista se usměje a řekne: „Není divu 

při těch cenách!“
 
Farář čte kázání. Zezadu se k němu 

přimotá kostelník a šeptá mu:
„Otče, na chóru hrají poker.“
A kněz mu šeptem odpoví: „Díky, ale 

nejdřív musím dokončit to kázání.“

Dva kněží jedou velmi rychle na mo‑
tocyklu a vysoce překročí povolenou 
rychlost. Zastaví je policista a káravě jim 
říká: „Uvědomujete si vůbec, co děláte? 
Co kdyby se stala nehoda?“ 

Jeden z kněží opáčí: „Žádné strachy, 
synu, Ježíš je s námi.“ Policista nato vy‑
táhne blok a povzdechne: „V tom přípa‑
dě vám musím dát pokutu. Je zakázáno, 
aby na motocyklu jely tři osoby.“

Jde misionář po poušti a najednou ho 
začne honit lev. Misionář běží a běží, ale 
síly mu rychle ubývají. Naštěstí doběhne 
k suchému stromu a v poslední chvíli 
na něj vyleze. Nejprve si vydechne, ale 
pak se začne modlit: „Pane Bože, udělej, 
prosím, z tohoto lva křesťana.“ Nato se‑
bou lev pohne, klekne si na zadní, vztyčí 
se, sepne ruce, hlavu pozvedne vzhůru 
a zvolá: „Požehnej nám těchto darů…“

 
Dva policisté potkají faráře, jak na kár‑

ce veze bojler. „Dobrý den, otče,“ ptají se, 
„copak to vezete?“ 

„To je bojler,“ odpoví farář. 
„A kam to vezete?“ zeptá se druhý 

policista. 
„Na faru.“ 
„Aha, tak jeďte.“ 
Farář odjede a první policista se za‑

myslí: „Poslouchej, co je to ten bojler?“ 
„Co já vím,“ odpoví druhý, „ty jsi měl 

ve škole náboženství!“

 Připravila Jana Šlachtová

od ucha k uchu

Vtipy



NÁŠ ŽIVOT V BOHU

KAŽDÝ JEDEN Z NÁS VLASTNÍ PŘÍBĚH MÁME. 
S ODPUŠTĚNÍM, SE ZLEM SE V NĚM POTÝKÁME.

BŮH ŘÍKÁ MI STÁLE: DCERO MÁ, MŮJ SYNU, 
DOKÁŽU PROMĚNIT V DOBRO TVOU VINU.

JE ZDE JEDNA VĚC, KTERÁ VŠECHNY POJÍ, 
K BOHU MŮŽEM PŘIJÍT SE SLABOSTÍ SVOJÍ.

ON ZNÁ NAŠE SRDCE, ÚMYSLY I CITY, 
PŘED NÍM VSKUTKU NIC NEZŮSTANE SKRYTÝ.

JEŽÍŠ VÍ O TOBĚ, TÍM SI BUĎ JIST, 
S LÁSKOU SE DOTÝKÁ ZRANĚNÝCH MÍST.

S VÍROU, ŽE SPLNÍ SE, CO O NĚM PSÁNO, 
ŘEKNI DNES BOHU ZNOVU SVÉ ANO!

JAN ŠLACHTA


